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HARROJMË EDHE KUR E PËSOJMË!

 Herë pas here, ne tregojmë që e
përdorim thënien e vjetër se, pësimi
bëhët mësim, dhe kjo është diçka që
ndodh në shoqëritë e pazhvilluara. Por,
siç duket, ne shkojmë dhe më tej,
harrojmë edhe kur e pësojmë, sepse në
këto vite të stërzgjatura të tranzicionit,
kemi harruar shpejt edhe kur e kemi
pësuar.

 Një vit më parë, me shpërthimin e
depozitës së naftës në lagunën e
Lezhës, u vranë zogj e peshq, u
shkatërruan bimët dhe e gjithë laguna.
Megjithë atë kjo u harrua dhe depozitat
e naftës vazhdojnë të rrinë në mes të
Durrësit, Vlorës, Sarandës etj... Është
koha, bile ka kaluar, për marrjen e
përgjegjësisë në çdo nivel të shoqërisë
e të shtetit, nga individi i thjeshtë e deri
te politikanët e qeveritarët.

 Gërdeci mund të vazhdojë të vrasë.
Aty bombat shpërthyen dhe vranë dhe
shkatërruan, por tani mund të vazhdojë
të vrasë mjedisi rrotull tij. Sipas Institutit
të Shëndetit Publik dhe institutit të
pavarur ambiental të grupimit tonë
"Ekolëvizja" në mjediset e katastrofës
përveç monitorimit të metaleve të rënda
si plumbi, zhiva, zingu etj..., të cilat
mund të depërtojnë në ujrat e pijshëm,
do të bëhen edhe monitorime për lëndë
toksike shumë vdekjeprurëse si PCB-
të dhe dioksinat, përveç atyre të
lëshuara nga djegja e barutit e
eksplozivit të predhave. Pra Gërdeci
mund të vazhdojë të vrasë njerëz, ashtu
si centrali i Çernobilit, që vazhdon edhe
sot të sjellë vdekje.

 Nga ana tjetër, Gërdeci na tregoi se,
një aktivitet kaq i rrezikshëm për njeriun
dhe mjedisin, bëhej pa leje mjedisore,
pra pa vlerësim të ndikimit të këtij
aktiviteti në mjedis. Po t'i ishte
nënshtruar vlerësimit dhe procesit të
marrjes së lejes mjedisore, veprimtaria,
të paktën, do të detyrohej të vendosej 4
km larg qendrave të banuara, dhe kjo
mund të kishte përgjysmuar vrasjet dhe
dëmet.

 Ministria e Mjedisit justifikohet se
nuk lejoheshin të ndërhynin në këto lloje
aktivitetesh ushtarake. Por Ushtria ka
me dhjetra aktivitete të ngjashme me
armë kimike dhe luftarake, të cilat kanë
kërkuar dhe do të kërkojne të
asgjësohen lëndë e materiale të tilla.
Prandaj, mendojmë se urgjentisht duhet
të rishikohen ligjet për dhënien e lejeve
mjedisore, që të përfshijnë çdo lloj
veprimtarie me ndikim te mjedisi dhe
njeriu.

     Xhemal Mato

Është koha për të parandaluar ndërtimin
e Gërdecëve të rinj, duhet bërë një katarsis
në të gjitha lejet mjedisore që janë dhënë e,
njëkohësisht të parandalohen zhvillimet
tumorale nëpërmjet vlerësimit mjedisor
strategjik

Stina e verës po afron. Bashkë me të edhe stina e re e turizmit veror. A jemi të përgatitur ?

Për shkak të ngrohjes globale, rreth
570 km² të bankizës së akullit, janë
shkëputur nga masivi i Antarktidës

Në 82 % të klasave të arsimit për fëmijët
6-15 vjeç paraqitet kontaminim i lartë
mikrobik dhe në 66 % të tyre kontaminim i
lartë mykologjik.

Mbaroi me sukses projekti “SEE
through the Culture” organizuar Qendra
EDEN me 37 të rinj nga Turqia, Belgjika,
Bullgaria, Serbia, Bosnje Hercegovina,
Italia dhe Shqipëria

Opinioni publik është përpara një debati
të gjërë për industritë që shteti kërkon që të
ngrejë në zonën e Vlorës, industri që do të
kenë një ndikim të gjërë, mbi tre pasuri,
pejsazhin, ajrin e ujin
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V E N D O S I:

KREU I

TË PËRGJITHSHME
A. Në kuptim të këtij vendimi

termat e permendur kane kuptimet
si me poshte:

1. “Konvente” nënkupton
Konventen “Per te drejten e
publikut per tu informuar, per te
marre pjese ne vendimmarrje dhe
per t’iu drejtuar gjykates per
çeshtje mjedisore” (Konventa e
Aarhusit) , ratifikuar me
ligjin nr., date. “Per ratifikimin e
Konventes se Aarhusit “Per te
drejten e publikut per tu informuar,
per te marre pjese ne vendimmarrje
dhe per t’iu drejtuar gjykates per
çeshtje mjedisore”.

2. “Autoritet publik”
nënkupton:

(a) Organet shteterore
qendrore dhe Njesite e Qeverisjes
Vendore;

(b) Personat fizikë ose
juridikë që kryejnë funksione
publike, administrative, sipas ligjit,
duke përfshirë dhe detyra,
aktivitete ose shërbime të veçanta
në lidhje me mjedisin.

(c) Çdo person tjetër fizik ose
juridik, që ka përgjegjësi ose
funksione publike, ose që ofron
shërbime publike në lidhje me
mjedisin, nën kontrollin e një
organi ose personi, të përmëndur
në germat (a) ose (b).

4. ”Publiku i interesuar”
nënkupton publikun e ndikuar ose
që mund të ndikohet apo që është
i interesuar për vendimmarrjen
mjedisore perfshire edhe shoqatat
jofitimprurese mjedisore.

KREU II
PJESËMARRJA E

PUBLIKUT TE INTERESUAR
NË HARTIMIN E POLITIKAVE,
STRATEGJIVE DHE PLANEVE
TE VEPRIMIT NE ZBATIM TE
TYRE QË KANË LIDHJE ME

MJEDISIN

1. Pjesemarrja e publikut në
hartimin e politikave, startegjive
dhe planeve të veprimit në zbatim
të tyre, si ato rajonale dhe
kombëtare, të përgjithshme apo
sektoriale, që kanë lidhje me
mjedisin, përbën parim në
proçesin e hartimit të këtyre akteve
dhe vlerësohet si kontribut i
pazëvëndsueshëm që permireson
ato.

2. Organet qëndrore dhe
vendore gjatë proçesit të hartimit
të akteve te përmëndura në pikën
1 te kreut 1 te ketij vendimi,
pjesëmarrjen e publikut te
interesuar Publiku i interesuar”
nënkupton publikun e ndikuar ose
që mund të ndikohet apo që është
i interesuar për vendimmarrjen
mjedisore perfshire edhe shoqatat
jofitimprurese mjedisore e
realizojnë, duke i siguruar atij:

-informacionin e nevojshem

për këto dokumenta,
-percaktimin e rregullave dhe

procedurave sa me te thjeshta me
te cilat realizohet procesi

- kushtet e përshtatëshme për
tërheqjen e mendimit të tij.

3. Per te garantuar
pjesemarrjen e publikut dhe
kontributin e tij, Ministrite dhe
organet e qeverisjes vendore,
zbatojne procedurat si me poshte:

- idetinfikojne dhe njoftojne
publikun e interesuar per hartimin
e dokumentave te percaktuar ne
piken 1 te ketij kreu.

- Njoftimi behet me shkrim nga
ministria apo njesia e qeverisjes
vendore:

a. ne faqen e internetit ne vend
te dukshem;

b. ne botime apo publikime
nese eshte e mundur;

c. ne tabelen e njoftimeve ne
vend te dukshem

- Njoftimi shoqerohet me:
a.  informacionin e

permbledhur te dokumentave te
percaktuar ne piken 1 te ketij kreu.

b. Permbledhesi pergatitet ne
gjuhen shqipe, me terminologji te
thjeshte dhe orienton publikun ne
ceshtjet me kryesore per te cilat
kerkohen verejtjet, sugjerimet e
propozimet e publikut;

Njoftojne vendin ku qëndron i
depozituar teksti i plote i
dokumentave për tu lexuar nga
publiku i interesuar;

c. Percaktojne afatin kohor per
dhenien e mendimit i cili eshte jo
me pak se 1 muaj dite kalendarike
nga dita shpalljes se njoftimit;

d. Publikojne vendin, daten
dhe oren e organzimit te diskutimit
me publikun e interesuar.

e. Drejtojne takimin dhe
mbajne proces-verbalin e tij ku
regjistrohen te gjitha verejtjet,
sugjerimet e propozimet e publikut

f. Grupi hartues i dokumentit
permireson materialin sipas
kerkesave te publikut. Ne
relacionin qe shoqeron materialin
pasqyrohen verejtjet e publikut qe
nuk jane reflektuar ne material,
duke sqaruar edhe arsyet pse nuk
jane reflektuar.

g. Relacioni i percillet
vendimarresit per ta ndihmuar ne
marrjen e vendimit

KREU III
PJESEMARRJA E

PUBLIKUT GJATE
PERGATITJES SE
PROJEKTAKTEVE

NORMATIVE PER MJEDISIN

1. Per te siguruar pjesëmarrjen
e publikut gjatë përgatitjes se
projektakteve normative
mjedisore, Ministria e Mjedisit,
Pyjeve dhe Administrimit te
Ujerave (MMPAU) ndërmerr këto
hapa:

a. Publikon Matricwn e akteve
që do të hartohen e miratohen
gjatë vitit kalendarik në të gjitha
publikimet periodike të MMPA U
të shkruara dhe/ose elektronike.

 b. Nëpërmjet struktures
pergjegjese per informimin e
publikut njofton publikun e
interesuar, OJF mjedisore dhe
grupet e tjerë të interesit ne forme
elektronike dhe/ose shkresore.

2. Njoftimi sshoqerohet me:
a. Projektaktin normativ;
b. Afatin kohor jo më pak se

10 ditë kalendarike qe nga dita e
dergimit te projektaktit për njohje;

c. Vendin, daten dhe orën e
organizimit te diskutimit te
projektaktit.

d. Drejtojne takimin dhe
mbajne proces-verbalin e tij ku
regjistrohen te gjitha verejtjet,
sugjerimet e propozimet e publikut

e.  Grupi hartues i dokumentit
permireson materialin sipas
kerkesave te publikut. Ne
relacionin qe shoqeron materialin
pasqyrohen verejtjet e publikut qe
nuk jane reflektuar ne material,
duke sqaruar edhe arsyet pse nuk
jane reflektuar.

f.Relacioni i percillet
vendimarresit per ta ndihmuar ne
marrjen e vendimit.

KREU IV
PJESEMARRJA E

PUBLIKUT NE VENDIMET
PËR MIRATIMIN E

VEPRIMTARIVE ME NDIKIM
NE MJEDIS

1. Çdo autoritet publik qe
liçenson veprimtari qe ushtrohen
ne mjedis:

(a) Sigurohet qe propozuesi ka
informuar publikun e niteresuar
per veprimtarine qe do ushtroje.
zbaton kerkesat e këtij kreu, në
lidhje me vendimet për lejimin e
veprimtarive të propozuara, sipas
listës në Aneksin I te Konventes;

(b) Kur veprimtaria vleresohet
me ndikim ne mjedis, sipas listës
në Aneksin I te Konventes,
sigurohet qe per te eshte akorduar,
sipas rastit, deklarata mjedisore,
leja mjedisore, leja e integruar ose
pelqimi mjedisor ne kuader te te
cilave eshte kryer edhe
konsultimi me publikun e
interesuar. veprizbaton kërkesat
e këtij kreu, në përputhje me
legjislacionin shqiptar edhe për
vendimet per veprimtari te
propozuara jo të listuara në
Aneksin I, të cilat mund të kenë
ndikim të rëndësishëm mbi
mjedisin.

(c) Kerkesat e germave a dhe
b mund të mos zbatohen per
ceshtje te mbrojtjes se sigurise
kombetare, kur informacioni,
sipas legjislacionit shqiptar,
klasifikohet si sekret shteteror apo
tregetar,.

2. Per veprimtarite qe kane
ndikim ne mjedis, Ministra e
Mjedisit, Pyjeve dhe
Administrimit te Ujerave, siguron
pjesemarrjen e publikut, duke
zbatuar procedurat si me poshte:

 a. Ministri i Mjedisit, Pyjeve
dhe Administrimit te Ujerave,
brenda 5 diteve pas marrjes se
kerkeses per tu pajisur me leje

mjedisi, i kerkon Kryetarit te
Njesise se Qeverisjes Vendore ku
do te zbatohet projekti, te
organizoje diskutim me publikun
e interesuar.

b. Pas njoftimit të Ministrit,
Ministria dërgon në qeverisjen
vendore dokumentat e
mëposhtëm:

i. informacionin e
permbledhur te projektiti teknik që
hartohet nga kërkuesi

ii. raporti i vleresimit te
ndikimit ne mjedis

iii Draft lejen mjedisore për
veprimtarinë që do të ushtrohet,

c. Materialet e kërkuara në
pikën b më sipër hartohen në
gjuhën shqipe dhe me terminologji
të thjeshtë.

3. Njesia e qeverisjes vendore
njofton publikun e interesuar,
brënda 5 ditëve pas marrjes së
dokumentave të përmënduera më
piken b. më sipër.

4. Njoftimi behet:
a. ne faqen e internetit ne vend

te dukshem;
b. ne botime apo publikime;
c. ne mediat lokale te

shkruara dhe/ose vizive;
d. detyrimisht ne tabelen e

njoftimeve ne vend te dukshem
te institucionit vendor

5. Në diskutimin me publikun
marrin pjesë specialiste të
ministrisë që lidhen me
veprimtarine, kërkuesi me
ekspertët e çertifikuar që kanë
përgatitur raportin e VNM-së,
specialistë të Ministrive që lidhen
me veprimtarinë.

6. Specialistët e MMPA U
mbajnë proçesverbalin e takimit
ku shënohen të gjitha sygjerimet,
vërejtjet dhe propozimet e
publikut.

7. Vërejtjet pasqyrohen në
draft lejen. Për propozimet që nuk
reflektohen në draft lejen jepen

argumentet përkatëse.
8. Per veprimtarite qe

miratohen me pelqim mjedisor,
procedurat e përcaktuara në pikat
3-7 të këtij Kreu zbatohen nga
Agjencite Rajonale te Mjedisit
(ARM).

9. Ministria dhe ARM-të
zbatojnë procedurat e
pjesemarrjes se publikut siç
percaktohet ne Kreun IV te ketij
vendimi edhe ne rastet e rishikimit
apo ndryshimit te nje leje
mjedisore, sipas rasteve te
parashikuara me ligj.

KREU V
PJESEMARRJA E

PUBLIKUT GJATE HARTIMIT
DHE ZBATIMIT TE
PROGRAMEVE TE

KONTROLLIT MJEDISOR.

1 Per te mundesuar
terheqjen e publikut ne te gjitha
veprimtarite e saj, MMPA U
informon publikun edhe duke
publikuar në faqen e saj te
internetit:

a. programet vjetore të
kontrollit të Inspektoratit te
Mjedisit;

b. programet vjetore të
monitorimit te mjedisit e te
perberesve te tij;

c. planet mujore te ARM-ve te.
ç. ne grupet e kontrollit

perfshin edhe perfaqesues te
publikut, OJF mjedisore, nese ka
nje kerkese te shprehur me shkrim.

2. Raportet e grupit te
inspektimeve në përfundim të
kontrollit, si pike me vete,
perfshine edhe komentet, vërejtjet
apo sugjerimet e publikut që ka
ndjekur inspektimin.

3. Nje kopje e raportit te
kontrollit depozitohet ne njesine
e qeverisjes vendore gjate nje
muaji per tu lexuar nga publiku

DRAFT I V. K. M.

Kjo eshte çfare konventa na ofron:
   Çdo Palë do të përpiqet që të promovojë pjesëmarrjen
 efektive të  publikut në një periudhë të pershtashme dhe ndërsa

alternativat  janë  akoma të hapura, gjatë përgatitjes prej autoriteteve
publike  rregulloret  ekzekutive dhe rregulla të tjera ligjore të përgjithshme
e  detyruese, të  cilat mund të kenë një efekt të rëndësishëm mbi mjedis.
Për  këtë qëllim  duhet të ndërmerren këto hapa:

  (a) Duhet të fiksohen afatet kohore, të mjaftueshme për
 Pjesmarrje   efektive,
  (b) Duhet të publikohen ose të bëhen të disponueshme për
 publikun, projektet e rregullave ligjore,
  (c) Duhet t’i jepet publikut, mundësia për të komentuar
 Drejtpërdrejt  ose nëpërmjet organeve përfaqësuese këshillimore;
   Rezultatet e pjesmarrjes publike do të merren parasysh aq sa të jetë

e   mundur.
    Nga Konventa nuk ka afat te percaktuar ne menduam se 8 ditet

kalendarike   mund te jene te mjaftueshem. Gjithsesi e rendesishme
eshte qe te  keni  komente, pasi mund ti dergoni dhe me vone takimit ne
rruge  elektronike.
    Ju kujtoj qe draft VKM-ja ju eshte derguar ne rruge elektronike

dhe  do  të   jete brenda dites se sotme e publikuar ne faqe te dukshme
te web site te  Ministrise se Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujerave
 www.moe.gov.al, dhe ne Faqen e Aahrusit www.aic.org.al keto jane

mundesite tona te publikimit.

Edlira Dersha
 Sektori IT&Komunikim, Ministria e Mjedisit ,

Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave

KOMENTE  E MENDIME
PER  DRAFTIN  E  VKM

Për sa i përket tërheqjes së mendimit të publikut
GJATE PERGATITJES  SE  RREGULLOREVE EKZEKUTIVE
DHE/OSE INSTRUMENTAVE TË PERGJITHSHEM  LIGJOR
E  NORMATIVE( ku përfshihet VKM qe po diskutojme).

PËR  TËRHEQJEN E PUBLIKUT NË VENDIMMARRJE PER MJEDISIN

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të  ligjit Nr. 8934, datë 5. 9. 2002 “Për mbrojtjen e
mjedisit”, me propozimin e Ministrit të Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit te Ujerave, Këshilli i
Ministrave,
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Ndërkohë, në tërësi, në
mjedisin e madh shqiptar, prej
vitesh ne jemi duke krijuar fabrika
municionesh mjedisore, që janë
kthyer si bomba me sahat.
Nganjëherë ato shpërthejnë, por,
në më të shumtën e rasteve, ato
vrasin ngadalë, në mënyrë të
fshehtë.
 Terrorizmi, rezulton se, që prej

vitit 1998, ka vrarë 24. 000 njerëz.
Ndërkohë, sipas OBSH
(Organizata Botërore e
Shëndetësisë), vetëm nga
mungesa e ujit dhe kushteve
higjenike, vdesin mbi 2. 2 milion
njerëz në vit, shumica prej të cilëve
fëmijë nën moshën 5 vjeç. Në
hartën pranë, publikuar po nga
OBSH, jepet shifra për Shqipërinë,
se vetëm nga ndotja e ajrit vdesin
150-200 njerëz në vit, në çdo një
milion banorë.
 Degradimi mjedisor e ka bërë

ujin e pijshëm, në shumë zona, si
një bombë vrasëse. Nuk ka
statistika sa vret në vit, por deri
tani dimë që ka patur disa herë
epidemi masive dhe ato po
shtohen.
 Pikat e karburanteve janë një

tjetër rrezik, në qytete e jashtë tyre.
Ato, siç edhe ka ndodhur, mund
të ndotin, por edhe mund të digjen
e të shpërthejnë. Ato janë me leje
mjedisore, dhe po t’i shikosh
shpërndarjen, sasinë e vendosjen

 “Ne jemi të verbër ndaj forcave të reja që mund të shkaktojnë destabilitetin
tonë në të ardhmen, ashtu si SHBA ishte e befasuar nga sulmi terrorist i 11
shtatorit. Por, një gjë e kemi mësuar: E ardhmja jonë kërcënohet nga pasiguria
mjedisore.
 Ashtu si Vangari Maathai (KENIA), fituesja e Cmimit Nobel për vitin 2005,
mbolli mijëra pemë për të përmirësuar sigurinë ekonomike të popullit të saj,
për ne të gjithë, është koha të bashkohemi për të mbjellë shpresë, për një
botë natyrore të sigurt, të qëndrueshme dhe produktive”

Christofer Flavian, Drejtor i Institutit “World Watch”.

e tyre, të shkon mendja, se lejet
mjedisore, janë dhënë pa kriter.
Vetëm në një segment, nga
Shkodra deri në Kamëz, ka mbi 75
pika karburantesh, me një dendësi
një në çdo 1. 5 km, ndërsa kriteret
e Europës, janë një në çdo 50 km
 Investimet e reja në prodhimin

e çimentos, parashikojnë 6 fabrika
gjigante, në zonën midis Fushë
Krujës e Shkodrës. Secila është

brenda kritereve europiane të
emetimit të gazit karbonik, që do
të thotë se çliron 1 milion ton CO2
në vit dhe të gjashtë, në këtë zonë
të ngushtë, do të çlirojnë 6 milion
ton CO2, pra aq sa çliron e gjithë
Shqipëria. Pra, po japim për të
ndërtuar një Gërdec kolosal, nga
investitorë të huaj, që e përdorin
vendin tonë si poligon qitjeje,
sepse tërë prodhimi do të jetë për

 FABRIKAT E BOMBAVE MJEDISORE

Për  njoftim :
Presidentit  të  Republikës
Kryeministrit
Ministrave  të  Rendit , të  Drejtësisë e  të  Mjedisit
Avokatit  të  Popullit

Në  31  mars , ditën  e  protestës nga  Aleanca Qytetare për Mbrojtjen
e  Gjirit  te  Vlorës , për  të   ripërsëritur  kërkesën  për  një  referendum
vendor  për  veprat  që  po ndërtohen  në   Vlore , policia  ka arrestuar
disa  drejtues  dhe  aktivistë  të  saj , midis  tyre  Besnik Lulaj, Sadrit
Danaj, Viron Ferati  etj dhe  natën  eshte  arrestuar  edhe  studenti
activist  i njohur  Eneid  Hamzai , kryetar i qeverisë  studentore .
Mësohet gjithashtu se , disa  ditë  më  pas  Gjykata e Rrethit te Vlores,
duke  ndjekur  linjën  e  policisë , ka  vendosur  të  lerë  në  burg , këtë
herë  për  një  kohë  të  papërcaktuar  dy  prej  anëtarëve  të kryesisë
së  Aleancës  Eneid Hamzai  dhe  Sidrit  Danaj  deri  në  përfundim  të
hetimeve  nën  akuzat  e  “bllokimit të  qarkullimit  të  automjeteve“
dhe “organizimit të  tubimeve  të  paligjshme “. Nën  të  njëjtën  akuzë,
Alfons  Bilali  do  të  jetë në    arrest  shtëpie , ndërsa  per  Viktor
Lagjin  është  vendosur  detyrimi  për   paraqitje përpara  oficerit  të
policisë  gjyqësore .  Në  orët  e  pasdites  edhe  Besnik  Lulo  ka marrë
masën  e  sigurisë  me  burg  pa  afat .
 Grupimi  “Ekolevizja “  proteston  me  forcë  arrestimin  dhe

vendosjen  e  masave  të  tilla  për  Aleancistët , duke  mos  kuptuar  ,
qoftë  “rrezikshmërinë ?!”  e  protestës  së  tyre , qoftë  edhe  trajtimin
nga  forcat  e  rendit  dhe  të  drejtësisë . Kërkojmë  nga  institucionet
dhe  organizmat  përkatëse  të  merren  masa  për  lirimin  e  tyre  dhe
mospërsëritjen  e  ngjarjeve  të  tilla .

 Grupimi  “ EKOLEVIZJA”

Se pari mendoj se eshte per
t’u lavderuar perpjekja per te
detyruar  me VKM  per
Terheqjen e mendimeve te
publikut ne vendimmarrje per
Mjedisin. Kjo kerkohet dhe nga
ligji per VNM-te, por jo te gjitha
ministrite e kane  parasysh (per
te mos thene qe asnje prej tyre
nuk ia ka idene as  cfare  eshte
VNM), ndaj nje VKM e vecante
i terheq vemendje gjithe
ministrive mbi  kete detyrim
ligjor. Natyrisht do preferohej
nje afat disi me i gjate  se 8  dite
per te komentuar mbi draftin,
por duke pasur parasysh se jane
miratuar Ligje, VKM, Urdhera,
etj. pa as njoftim te publikut e jo
me  marrje mendimi ne takime,
mendoj se eshte nje zhvillim per
t’u  pergezuar.
Nderkohe, shoh qe REC-u

eshte pjese e adresave ku eshte
percjelle.  Drafti  per mendime,
dhe REC ben nje pune mjaft te
lavderueshme duke nxjerre
“Mjedisi Sot” te cilen e
shperndan me e-mail tek qindra
ambjentaliste  qe  jane subscribe
ne liste.

KOMENTE  E MENDIME
PER  DRAFTIN  E  VKM

Jamarbër Malltezi

Nese do te kete dicka te
tmerrshme ne  propozim-
VKM-ne ajo do kapet deri

me date 11 prej gjithe
ketyre  qindra  mendje te

hapura. Per mua e
rendesishme eshte te eci
si proces, dhe  nese  do
kete probleme te hasura
gjate praktikes, mund t’i
kerkohet  Ministrise  se

Mjedisit te kerkoje
ndryshim ne VKM.

Se fundi, per te hequr nje merak
se shoh qe shpesh keqkuptohet:
Duhet  pasur parasysh se ndersa
pjesemarrja e publikut ne vendim-
marrje eshte e  detyrueshme, jo
detyrimisht produkti final duhet te
jete ai qe duan  pjesemarresit ne ate
takim. Pra ketu, Procesi duhet te
jete i ndershem (njoftim, prezantim,
paraqitje argumentesh, paraqitje
pyetje/komente/sugjerime me
shkrim apo goje, pergjigje ndaj
pyetjeve/komente/sugjerimeve),
ndersa Produkti mund te mos
jetedomosdoshmerisht ai cfare
presin ata qe adresojne pyetjet apo
komentet.

Është koha për të parandaluar ndërtimin e Gërdecëve
të rinj, duhet bërë një katarsis në të gjitha lejet

mjedisore që janë dhënë e, njëkohësisht të
parandalohen zhvillimet tumorale nëpërmjet vlerësimit

mjedisor strategjik

NOTE   PROTESTE  E
GRUPIMIT  “EKOLEVIZJA”

Megjithese ky draft VKM
behet per te rregulluar procesin
e pjesemarrjes ne hartim
politikash, plane veprimi,... etj
dhe koha vendoset jo me pak
se 1 muaj kalendarik, ju
vendosni afat 1 javor kohe (pasi
mbledhja behet me 11 prill) per

dhe shoqatat) me 9 nentor 2007.
Drafti per komente duhej

prezantuar brenda 10 janar
2008 dhe mbledhja e
komenteve e aprovimi I tyre

te marre mendime dhe komente
per nje material kaq te
rendesishem.
 - Ne vazhdim te mjeteve qe

ju keni identifikuar edhe ne
draft vendim cfare garancie
dhe rrugesh ju po perdorni qe
ky material ti shkoje te gjithe te
interesuarve “publikut te
interesuar”.
 - Dua te beje me dije qe ky

proces eshte nderkohe i vonuar,
nese i Referohemi planit te

punes te pergatitur nga
M M PAU dhe shperndare
paleve te ndryshme (perfshire

MILIEUKONTAKT PER DRAFTIN
 Valbona Mazreku

 Milieukontakt International me 10 shkurt 2008.
 - Do te sugjeroja qe me date

11 prill te mund te behej
prezantimi I ketij draft vendimi
ne nje mbledhje te hapur nga
institucioni juaj dhe kjo date te
shenoje fillimin e dates per
terheqjen e mendimeve dhe
komenteve.
 Gjithmone nese ju qe beni

ligjet doni dhe ti zbatoni ato!

Çfarë garancie dhe rrugesh ka që ky material
ti shkojë të gjithë “publikut te interesuar”

brenda afatit 1 javor që ka lënë MMPA

Bomba e ujrave
të ndotur

vendet e Europës.
 Është koha për të parandaluar

ndërtimin e Gërdecëve të rinj,
duhet bërë një katarsis në të
gjitha lejet mjedisore që janë
dhënë e, njëkohësisht të
parandalohen zhvillimet tumorale
nëpërmjet vlerësimit mjedisor
strategjik, i cili, ndonëse është
hartuar nga Ministria e Mjedisit,
nuk është zbatuar pothauajse

asnjëherë.
 Le të denoncojmë me zë të

lartë këto zhvillime sot, që nesër,
kryeministri tjeter, të mos thotë
prapë se nuk i dinte dhe se s’ka
dëgjuar kurrë për Gërdecët e tjerë
mjedisorë, që shkaktojnë
katastrofa. Është koha e thirrjes
për përgjegjësi, që nga individi i
theshtë, deri te politikanët e
qeveritarët.

 Xhemal Mato
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 Mbaroi me sukses projekti
“SEE through the Culture”
organizuar nga grupit i Guidave
Natyrore të Qendrës EDEN. 37 të
rinj nga Turqia, Belgjika, Bullgaria,
Serbia, Bosnje Hercegovina, Italia
dhe Shqipëria kaluan 10 dite në
qytetin historik të Gjirokastrës.
Programi i tyre nisi me mbërritjen e
të rinjve nga 7 vendet. Maratona e
pjesëmarrësve nisi me udhëtimin
nga Tirana për në Gjirokastër. Siç u

shprehën vetë të rinjtë rruga ishte
me probleme dhe mjaft e dëmtuar,
por ata patën mundësi të shijonë
bukuritë natyrore të jugut të
Shqipërisë, gjë që u la mbresa të
gjithëve.

 Aktiviteti nisi në datën 20 mars
ku të rinjtë patën mundësi të njohin
njëri tjetrin më mirë përmes
prezantimeve me anë të lojrave
argëtuese, të njohin organizatat
nga të cilat përfaqësohen dhe të
krijojnë impaktin e parë që më pas
do ti ndihmonte të punojnë për 10
ditë sëbashku. Gjatë këtyre ditëve
ata patën mundësi të eksplorojnë
më shumë nga trashëgimia
kulturore dhe natyrore e jugut të
Shqipërisë.

Qyteti i Pirros së Epirit pret
vizitorët e parë të këtij sezoni

Udhëtimi i parë për grupin ishte
në rrënojat e qytetit antik të
Antigonesë, ku ata u pritën nga
drejtori i këtij parku. Megjithëse një
ditë me shi të rinjtë ecën rreth 40
minuta me këmbë për të shkuar deri
në fshatin ku gjënden rrënojat e
parkut arkeologjik me vlera të rralla
për vendin tonë. Z. Ëngjëll Seriani,
drejtori i parkut i strehoi vizitorët
në një prej shtëpizave prej druri që
ai shpjegoi se më vonë do të
shërbejnë si qendra pritje për të
gjithë vizitorët e huaj dhe vendas
që do të vizitojnë parkun e
Antigonesë. Antigonea ka qene
qyteti kryesor i Kaonise se Lashte.
Ai eshte themeluar nga Pirroja i
Epirit (312-272 BC), i cili i vuri emrin
e gruas se tij,  Antigona, vajza
e Berenice. Rrënojat a qytetit të
Antigonesë ndodhen në afërsi të
fshatit Saraqinishtë të
rrethit Gjirokastër.  

Butrinti që mahnit të rinjtë
Një nga vizitat që u konsiderua

dhe më intresantja ishte ajo në
Butrint, Syrin e Kaltër dhe Lëkurs.
Kjo ditë i ka çuar të rinjtë në të tre
këto pika me bukuri të rrallë,

Ndryshimet klimatike janë një
problem global, por që duhet
përballuar me filozofinë e Axhendës
21 “mendo globalisht, vepro
lokalisht”. Gazrat serrë, shkaktarë
të ngrohjes globale dhe pra të
ndryshimeve klimatike, kanë burim

kryesor prodhimin e energjisë.
Ekspertët e
IPCC(Intergovernmental Panel on
Climate Changes) theksojnë se
“për çdo 1 kWh energji të
konsumuar lëshohen 616 gr CO

2 
në

atmosferë”. Nga ana tjetër, prodhimi
i energjisë është i lidhur me
kërkesën gjithmonë në rritje për
konsum, ndërkohë që konsumi
është përgjithësisht jo-efikas. Është
provuar se rreth 20-40% e energjisë
së konsumuar, i detyrohet
shpërdorimit për shkak të mosdijes
nga konsumatorët dhe mungesës
së njohurive për efiçensën

energjitike.
 Duke patur lidhje të

drejtpërdrejtë dhe të matshme midis
tyre „konsumi jo efiçent i energjisë’!
prodhimi në rritje i saj ’! shtimi i
emetimeve të gazrave serrë”,
rrjedhimisht ndërhyrjet përmirë-
suese në sistemin e “konsumit të
energjisë” janë një nga rrugët më
ekonomike dhe të drejtpërdrejta të
reduktimit të emetimeve serrë.
Ndryshimi i mënyrës së sjelljes ndaj
energjisë elektrike dhe njohja e
mënyrave për ta kyrsyer atë, janë
rrugët që çojnë drejt objektivit
kryesor të reduktimit të emetimeve
serrë.  Pikërisht në këtë kontekst,
është përmbyllur me sukses
projekti “Nxitja e efiçensës
energjitike tek një komunitet lokal -
kontribut për një problem global”
mbështetur nga GEF, dhe zbatuar
nga “Shoqata për Politika të Reja të
Mbrojtjes së Mjedisit dhe
Zhvillimit Rajonal” me koordinator
Dr. Romeo Hanxhari. Projekti në
tërësi synoi që ta shndërrojë
komunitetin e zonës së Farkës në

Një emigrant shqiptar, që jeton në Greqi, ka njoftuar për
një problem të mjedisit. Bëhet fjalë për groposjen e fuçive me
lëndë toksike, siç shkruan ai, në zonën e Nivicë-Bubarit.

Njoftuesi jep dhe “adresën “ e saktë të vendodhjes: Në
arën e Strate, që kufizohet me kthesën e lumit të Kalasës,
në kodrën e Finiqit, poshtë Shëngjergjit, ku janë groposur një
sasi fuçish, të shkarkuara nga 4 kamionë

 PER NXITJEN E EFEFEKTSHMERISE NE
PERDORIMIN E ENERGJISE ELEKTRIKE

një komunitet lokal që kursen
energjinë dhe e përdor atë në
mënyrë efiçente, gjë e cila u provua
që është drejpërdrejt në interes të
buxhetit të çdo familjeje. Natyrisht
që ky synim u arrit duke transmetuar
tek çdo pjesëtar i komunitetit
mënyrat më të thjeshta, më
ekonomike, dhe më efikase për të
plotësuar të njëjtat nevoja jetësore,
duke shpenzuar më pak energji.

 Ndërhyrjet që u sugjerohen
konsumatorëve gjatë projektit janë
të thjeshta dhe sjellin leverdi
ekonomike për ata vetë, kështu që
rrjedhimisht janë të zbatueshme
vullnetarisht prej tre. Kështu, pas
një periudhe përgatitjeje
profesionale, u shpërndanë bashkë
me faturat e energjisë për 3 muaj
rresht 3 fletëpalosje tematike që
tregojnë mënyrat e detajuara se si
mund të kursehet në 3 drejtime:
ndriçimi, termoizolimi, përdorimi i
elektroshtëpiakëve. Së fundi, pak
ditë më parë një seminar formimi me
rreth 30 mësues të disa lëndëve të
shkollave të zonës së Farkës mbylli
gjithë projektin.

 Në seminar mori pjesë z. Gjergji

Bojaxhi, Drejtor i KESH, por në
cilësinë e banorit të ri të zonës së
Farkës, i cili foli për mënyrat më të
thjeshta të planifikimit të kursimit
të energjisë që në momentin e
ndërtimit të banesave.

 Seminari gjithashtu përmbante
referimet profesionale të ekspertit
të energjisë Dr. Besim Islami dhe
atij të ndryshimeve klimatike Prof.
Dr. Petrit Zorba. Objektivi i seminarit
ishte ai që mund të quhet „formimi
i formuesve”, pra të formojë
mësuesit për lidhjet që ekzistojnë
midis energjisë dhe problemit të
ndryshimeve klimatike, si edhe t’i
aftësojë ata që ato dije lidhur me
ndryshimet klimatike dhe energjisë
t’ua kalojnë nxënësve nëpërmjet
metodave moderne të mësim-
dhënies. Mësuesit pjesëmarrës në
seminar u pajisën me çertifikatat
përkatëse.

 Projekti synoi që ta shndërrojë
në një komunitet lokal, që kursen
energjinë dhe e përdor atë në
mënyrë efiçente, gjë e cila u provua
SE është drejpërdrejt në interes të
buxhetit të çdo familjeje

JUGU I SHQIPERISE MAGJEPS
TE RINJTE EUROPIANE

Irena Topalli
Koordinatore e Projektit,

Qendra EDEN

natyrore, arkeologjike e kulturore
të vendit tonë. Me ndihmën e
guidës së vënë në dispozicion nga
Zyra për Administrimin dhe
Koordinim e Qytetit Muze të
Gjirokastrës (ZAKQMGJ), grupi
pati mundësi të njihet më nga afër
me historinë që mbart Butrinti, një
nga sitet arkeologjike më të
rëndësishme të vendit tonë, pasuri
kombëtare e mbrojtur nga
UNESCO. Ata mbetën të magjepsur
nga bukuria a parkut ku ndërthuret
lashtësia dhe kultura e ku nuk
mungon as gjelbërimin pa fund i
stinës. Pas kësaj vizitë u organizuar

një workshop për të parë edhe
realitete e pasurive të tilla në
shtetet e ndryshme, si dhe për të
krahasuar punën e bërë në këto
parqe të mbrojtura.

Impakti i ndotjes në pasuritë
natyrore e kulturore

Dita e tretë e udhëtimit ka qenë
në Kalanë e Libohovës dhe Virua.
Dhe kjo ishte një ditë interesante
por nxorri më shumë në pah anën
tjetër të medaljes. Kalaja e
Libohovës, megjithëse mbart

traditë e shumë histori ishte
pothuajse e kthyer në një fermë me
bagëti, e sërisht e hapur për
vizitorët nga të zotët (pronarët sic
quhen tek ne).

Kjo si pasojë e mos kujdesjes
nga shteti apo pushteti vendor për
të mbrojtur pasuritë kulturore të
vendit tonë. Edhe Viroi, megjithesë
ofron një natyre të bukur e
qetësuese në një ditë me diell, të
jep mundësinë të shikosh edhe
pasojat e të ashtuquajturit
“zhvillim i qëndrueshëm” i cili më
shumë në vend paraqitet si
shkatërrues e ndotës. Kjo ishte dhe
njëra nga temat të citat u diskutua
në një workshop, për të parë

impaktin e ndotjes në zhvillimin e
turizmit.

Takimi me pushtetin vendor
Gjatë dhjetë ditëve të aktivitetit

grupi pati edhe mbështetjen e
ZAKQMGJ-së, ku drejtori i kësaj
zyre Z. Edmond Kola bëri një pritje,
e ku nuk mungoi dhe prania e
mediave lokale. Z. Kola ka
shprehur vlerësimin nga ana e
kësaj Drejtorie, dhe ka inkurajuar
të rinjtë për nismat e këtij lloji si
dhe falenderoi iniciativën për të
zgjedhur Gjirokastrën për të
organizuar këtë aktivitet. Media
gjithashtu ka pasqyruar aktivitetin
duke I vënë theksin pranisë së të
rinjve në qytet për 10 ditë dhe
impulsit që japin aktivitete të tilla
në promovimin e vlrerave të mbart
Gjirokastra.

Edukimi jo-formal, një fushë
me shumë hapsirë për të rinjtë

Mes aktivitetetve të shumta
gjatë 10 ditëve vlejnë të përmenden
edhe mbrëmjet tradicionale
kulturore të çdo shteti
pjesëmarrës. Këto ndihmojnë të
rinjtë të socializohen më tepër me
kulturat e ndryshme dhe të njohin
traditat, të veçantat dhe të
përbashkëtat mes tyre. Këto
mbrëmje jo-formale janë edhe pjesa
më frytdhënëse për sa i përket
thyerjes së stereotipeve,
paragjykimeve dhe racizmit mes
nacionaliteteve të ndryshme.

Me shumë interes për
pjesëmarrësit kanë qenë dhe
w orkshopet mbi Qytetaria
Europiane, edukimi ndërkulturor jo
formal, ndotja dhe impakti i saj në
trashgiminë kulturore, në zhvillimin
e një vendi etj, si dhe prezantimi i
programit “Youth in Action” i cili
mundëson këto aktivitete të
financuara nga Komisioni

Europian.
Për të mos e lënë me kaq

aktivitetin të rinjtë kanë shkrua disa
ide dhe propozime të cilat do ti
drejtohen Ministrisë së Turizmit,
Kulturës, Rinisë dhe Sporteve në
formën e një projekt-propozim se
çfarë mund të bëhet për të mbrojtur,
zhvilluar e promovuar më shumë
monumentet natyrore e kulturore
të vendit tonë. Shumë shpejt
Qendra EDEN në bashkëpunim
edhe me 6 shtetet partnere të
projektit do tia propozojnë
ministrisë këtë ide për të inkurajuar
të rinjtë të bëhen më aktivë në
realizimin e aktivitete të tilla për të
cilat vendi ynë ka mjaft nevojë.

Kalaja e Libohovës, megjithëse mbart traditë e
shumë histori ishte pothuajse e kthyer në një

fermë me bagëti

Mbaroi me sukses projekti “SEE through the Culture”
organizuar nga grupit i Guidave Natyrore të Qendrës

EDEN. 37 të rinj nga Turqia, Belgjika, Bullgaria, Serbia,
Bosnje Hercegovina, Italia dhe Shqipëria

NJOFTIM NGA PUBLIKU

Për çdo 1 kWh energji
të konsumuar

lëshohen 616 gr CO2
në atmosferë
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Shoqëria civile e një kombi,
është pasuria më e madhe e tij dhe
nëse organizohet, institu-
cionalizohet dhe demokratizohet
brënda vetvehtes, shndërrohet në
një forcë të fuqishme progresive
për të gjithë faktorët e tjerë të
zhvillimit politik e social-ekonomik
të një vendi. Shoqëria civile e një
kombi, përfshin në gjirin e saj të
gjithë grupet shoqërore të interesit
të organizuara sikurse edhe
intelektualë të pavarur apo
grupime te tyre që luftojnë për
demokratizimin, zhvillimin,
civilizimin dhe të drejtat e tyre në
partneritet dhe në oponencë njëko-
hesisht me politikat shtetërore.

Ndodh, dhe jo rrallë, që politika
nuk stimulon me dëshirë
organizimin dhe institucionalizimin
e një shoqërie civile të pavarur dhe
oponencën e saj. Kjo ndodh
sidomos në vëndet e pazhvilluara
e të pa civilizuara, ku mungon
rivaliteti konstruktiv politik, niveli
intelektual, kurajo civile,
institucionet reale, transparenca
dhe demokracia.

Shoqëria civile shqiptare me
ndryshimet politike të pas viteve
90, filloi të organizohet në
organizata jofitimprurëse, që sipas
specifikave të fushave që

mbulonin, të kontribuonin në
mbrojtjen e të drejtave të shtresave
të diskriminuara dhe pa përkrahje,
në demokratizimin e jetës dhe në
fusha të tjera të zhvillimit social-
ekonomik të vëndit. Por në situatat
e tensionuara politike dhe social-
ekonomike që u krijuan
artificialisht, këto grupime nuk kanë
mundur të lozin përherë rol të
rëndësishëm në zhvillimet
demokratike të vëndit. Nën
trysninë e ngjarjeve dhe represionit
politik të ushtruar, disa nga OJF-të
dhe intelektualë të pavarur,
qëndruan indiferent ndaj politikës,
ndërsa pati edhe nga ata që i
shërbyen asaj me servilizëm, duke
u shpërblyer indirekt.

 Pas viteve 90, një pjesë e mirë
e intelektualëve u angazhua në
partitë politike të krijuara, por
shumë prej tyre, duke mos
suportuar mënyrën e të bërit
politikë, u larguan përfundimisht
nga ajo. Kush ju nënshtrua
mendimit të imponuar nga lart,
humbi edhe atributet e një
intelektuali. Por kjo nuk mund të
mos linte gjurmë në ndërgjegjen e
zhgënjyer të tyre.

 Megjithatë, para viteve 90-të,
edhe pse shtet i diktaturës, në
mënyrën e interpretimit të
ngjarjeve, u krijua një shtet dhe një
administratë e kualifikuar,
përgjithësisht e përgjegjëshme

duke përjashtuar këtu, organet e
sigurimit të shtetit dhe ato të
drejtësisë. Politikat sociale dhe ato
të zhvillimit ekonomik e kulturor të
vëndit nuk mund të mos ndikonin
për një periudhë të caktuar kohore
në rritjen e autoritetit ndërkombëtar
të vetë shtetit shqiptar. Por izolimi
i vendit dhe probleme të tjera
sociale, sollën edhe varfërimin e
popullit, që më pas bëri të
detyrueshëm ndryshimin e
sistemit.

 Po sot ? Një shtet me 3.5
milionë banorë, nga të cilët rreth
800 000 vetë emigrojnë nëpër botë,
si refugjatë për bukën e gojës dhe
të diskriminuar. Një parlament me
140 deputetë të majmur dhe një
shtet me superstrukturë të tejfryrë
nga nënpunës të friksuar dhe
“besnikët” e partive në pushtet.
Prindër që vrasin vehten se
s’përballojnë dot mbijetesën e
fëmijëve të tyre. Të rinj të
inkriminuar, të droguar ose nga ata
që ëndërojnë të shkollohen e
punësohen jashtë Shqipërisë e të
mos kthehen më. Motele pa fund,
ku nga mjerimi prostituojnë
ilegalisht vajzat shqiptare. Një
pesimizëm intelektual dhe varfëri
shpirtërore, kulturore e financiare
që sa vjen e më tepër, ndrydh
zemrat e shqiptarëve dhe shton
streset në familjet e tyre. Braktisje

Në bazë të Ligjit Nr. 9793 datë
23/07/2007, Shoqëria “Antea
Cement“ ShA merr në përdorim
për ndërtimin e fabrikës çimentos
parcelen pyjore 225 ha pyll,
shkurre-pishë, për karierë flyshi e

karierë gëlqeroresh si dhe për
truall fabrike në zonën Krastë-
Krujë (Boka Kuqe) dhe fshatrat
Picrragë – Brret.
Kjo  shoqëri do të pyllzojë

zonën e degraduar duke e kthyer
në identitet, shkurre-
pishë.Fabrika do të ndërtohet
sipas standarteve më të
përparuara mjedisore, pra do të

jetë bashkëkohore dhe   do të ketë
gazeten e saj, “ ANTEA “, si mjet
komunikimi me komunitetin e më
gjërë .

Shoqëria “ Antea Cement” merr
përsipër  të zgjidhë problemet

social – ekonomike të zonës,
kompesimin e pronës në bazë të
dokumentave , duke marrë
vendimet përkatëse.
Pranë Bashkisë Krujë e

Komunes Thumanë, do të hapen
zyrat e Shoqërisë , ku do të
paraqiten kërkesat e banorëve të
komunitetit të zonës ku ndërtohet
fabrika e çimentos . Studimi i

 Këto ditë Klubi Ekologjik-Krujë
organizoi një takim me antarët  si
dhe  me qytetarë    tw  tjerw .
Kryetari i  shoqatës, z.M. Goci , dha
një informacion rreth punës  së
shoqatës  dhe  tregoi  rrugën  se  si
lindi  ideja  për  të  patur  një  gazetë
mjedisore  kombëtare.

Para 4 vjetësh, 8 shoqata
mjedisore, ku isha dhe unë ,
vendosëm të  botonim  gazetën
mjedisore , me emrin “Ekolëvizja”,
mbështetur nga MKOE . Zgjodhëm
Bordin Drejtues, ku kryetar u
zgjodh  z.Xh. Mato, detyrë të cilën
e kryen edhe sot me përkushtim,
bashkë me stafin e tij.

 Qëllimi i daljes së kësaj gazete
ndër të tjera ishte :

- Të ngrihej zëri i shoqatave
mjedisore për zhvillimin dhe
mbrojtjen e mjedisit.

- Të ndërgjegjësohej komuniteti,
pushteti e institucionet vendore e
qendrore për  zgjidhjen  e
problemeve mjedisore.

Në fjalën e tij M. Goci vlerësoi
shumë punën e antarëve të
shoqatës të cilët kanë vënë në jetë
njohuritë që kanë marrë në takimet
kombëtare e ndërkombëtare duke u
mbështetur në statutin e shoqatës.

Këto veprimtari janë pasqyruar
në median e shkruar, pra dhe në
gazetën “Ekolëvizja” si dhe në
median elektronike, lokale e
kombëtare nga antarët e shoqatës
M. Goci , F. Blushi, S. Belegu , Sh.
Mali etj.

Është  fakt që në disa veprimtari
kanë marrë pjesë, përveç antarëve
të shoqatës, edhe nga pushteti e
institucionet vendore e qendrore,
nga fondacionet, qytetarë etj.

Kemi bërë mbi 20 projekte.
Donatorët që na kanë financuar
projektet janë REC, FShShC,
USAID, OSCE, PNUD, SOROS,
MKOE, MTO etj, për këtë edhe
njëherë i falenderojmë.

Në diskutimet e tyre
pjesëmarrësit vlerësuan punën e
Klubit Ekologjik Krujë.
Gjithashtu gazetën mjedisore
kombëtare “Ekolëvizja”, e cila ka
trajtuar shumë probleme mjedisore
me karakter kombëtar. përfshirë dhe
Krujën, për pyjet, eko-turizmin,
ndotjen nga gropat e gëlqeres e
fabrika e çimentos etj.

Në fjalën e tij H. Llubani vlerësoi
gazetën “Ekolevizja” si shumë
pozitive qoftë për problemet që ka
trajtuar qoftë dhe për pa anshmërinë
në trajtimin e tyre. Ai theksoi se
duhet bërë më shumë veprimtari
duke këmbyer dhe përvojën me

ANALIZE  ME  SHUME VLERA
shoqata të tjera. Shprehu mendimin
se duhet botuar një album me foto
e shkrime për veprimtarinë në vite..

Në diskutimin e tij R. Daja tregoi
se si shkolla 9/vjeçare ku jep mësim,
në qytetin e Krujës, grupi “Ekologu
Ri” ka bërë punë të gjithëanshme,
takime me shkolla të  tjera të vendit
bile dhe në Kosovë, Maqedoni etj.
Ai theksoi se duhet të rritet
bashkëpunimi me pushtetin e
institucionet vendore për zgjidhjen
e problemeve mjedisore në Krujë e
më gjërë. Gjithashtu duke iu referuar
vlerave dhe rolit të gazetës
“Ekolevizja” duhet të shtohet numri
i abonenteve dhe të angazhohen më
shumë specialistë të mjedisit.

Lexuesi i rregullt i gazetës
“Ekolevizja” B. Topçiu në
diskutimin e tij vlerësoi punën e
Klubi Ekologjik Krujë. Të grupimit
“Ekolevizja” për zhvillimin dhe
mbrojtjen e mjedisit sidomos në
disa zona si në Vlorë, Elbasan, Krujë,
Lezhë, Sarandë, Durrës etj. e
sidomos për bregdetin e vendit,
duke aktivizuar specialistë me emër
të fushave të ndryshme, të cilët kanë
gjetur dhe mbështetjen e banorëve
të këtyre zonave. Gjithashtu
vlerësoi faktin që Klubi Ekologjik
Krujë është lidhur dhe me shoqata
ndërkombëtare nga të cilët ka marrë
dhe përvojë për zhvillimin e
mbrojtjen e mjedisit.

Qytetari S. Blushi ka ndjekur
gjithmonë veprimtarinë e Klubit
Ekologjik Krujë. Në fjalën e tij
theksoi indiferentizmin e pushtetit
e institucioneve vendore e
qëndrore, të cilët nuk e kanë mbajt
fjalën e dhënë lidhur me mbrojtjen e
qytetit të Krujës nga ndotja, sepse
po thuaj çdo ditë qyteti, sidomos
Lagja Nr.4, mbulohet me tym të zi,
që sipas specialistëve, mjekë,
ndikon shumë në shëndetin e
banorëve të zonës.

 M. Goci iu drejtua antarëve të
Bordit të shoqatës, drejtues të
seksioneve, të organizimit, të
informacion-financës, të pyjeve-
gjelbërimit, të ndotjes–higjenës e
atij të shkollave se duhet të bëjnë
më shumë për zhvillimin e
mbrotjtjen e mjedisit në zonën e
Krujës e më gjërë dhe veprimtaritë
e tyre ti pasqyrojnë, herë pas here,
në medjan e shkruar dhe ate
elektronike.

Në fund pjesëmarrësit shprehen
mendimin se këto materiale duhet
të pasqyrohen në gazetën lokale
‘Kruja sot” , dhe në ate mjedisore
kombëtare, “Ekolevizja”.

 Muharrem Goci
 Gëzim Hoxha

Pranohet që , firmat  e ndërtimit
dhe punimet në  infrastrukturë , janë
dy  shkaktarët kryesorë të ndotjes
së ajrit në Tiranë . Zëvendësministri
i Mjedisit, A . Garuli, vec të tjerash

Bashkimi  Europian  ka  ngritur  shqetësimin  e  tij  për  eksportimin  e
industrive  ndotëse  në  vendet  në  zhvillim. A  lidhet  vendimi  i  qeverisë

për  shtimin  e  fabrikave  të  çimentos  me  këtë  shqetësim?

INFORMACION  NGA  FUSHEKRUJA
kërkesave të tyre do të bëhet
brënda 2 (dy) mujave. Shoqëria “
Antea Cement “ do të jetë
operacionale në punë për të zgjidh
problemet e tyre . Pranë këtyre
zyrave do të jenë dokumentat
kryesore të Shoqërisë “ Antea
Cement “, si harta e zonës, projekti
dhe rruga që do të ndiqet për
ndërtimin e fabrikës çimentos si
dhe funksionimi i saj . Veprimet e
çdo lloji do të mbështeten në
ligjet egsistuese .

Roli i fabrikës për zonën është
zbutja e problemeve social-
ekonomike, punësimi, ndërtimi i
rrugëve për lidhjen me qendrat,
Bashkinë e Krujës dhe Komunen
Thumanë, do të ndërtohen
qendrat shëndetësore, ujësjellësi
etj ...

Për Shqipërinë, ndërtimi i kësai
fabrike do të jetë burim i
rëndësishëm për prodhimin e
çimentos, mbështetjen e zhvillimit
të infrastructures, paksimi i
nevojave për import të çimentos,
mbështetje e zhvillimit dhe
zgjerimit të ndërmarrjeve të tjera
etj.

Në Dhjetor 2009 kapaciteti i
prodhimit të çimentos do të jetë
1.5 miljon ton në vit duke
mundësuar furnizimin e tregut
shqiptar dhe atij ndërkombëtarë .

Mbi ndërtimin e fabrikës çimentos nga Shoqëria “Antea Cement” ShA

pranon se gjobitja e firmave nuk ka
dhënë asnjë ndikim në përmirësimin
e cilësisë së ajrit  : “Asnjë firme
ndërtimi nuk zbaton parametrat e
përcaktuara, sic mund të jenë rrjeta
mbrojtëse nga pluhuri, betoniere të
lara që të mos shkaktojnë pluhur gjatë
qarkullimit të tyre në kryeqytet.
Edhe pse shpesh ato janë gjobitur
nga inspektorët mjedisorë , nuk ka
asnjë rezultat” . Sipas tij , një ndër
faktorët që kanë sjellë këto nivele të
larta te ndotjes në Tiranë  janë edhe
punimet në infrastrukturë  ku  , në
disa pika ka deri në 10 here nivele
më të larta të ndotjes . Pyetja  që  del
, është  se  çfarë  duhet  bërë  në  këtë
drejtim , kur  dhe  gjobat  nuk  lozin
ndonjë  rol ? Ligji  njeh  edhe
pezullimin  e  punimeve , edhe  se
kush  duhet  ta  zbatojë  atë ..

ÇFARE  BEHET  KUR  GJOBAT  NUK  NDIKOJNE?

DEMOKRACIA DHE     INSTITUCIONET E PAVARURA
NDERTOHEN VETEM ME NJE      SHOQERI  CIVILE

TE INSTITUCIONALIZUAR
AGRON   LAMKO
Aktivist shoqëror

ambjentalist

vijon në faqen 6
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 Brënda, ndodhen ndotësa si
tymi i duhanit, radon, një gaz iI
padukshëm radioaktiv që hyn në
shtëpitë nga terreni, kimikatet që
lëshojnë tapetët sintetikë,
pesticidet, lëndët pastruese që
përdorim në shtëpi etj …
Shqetësime sjell asbesti, material i
padjegshëm që përdoret zakonisht
në izolime, pushi i të cilit, shkakton
kancer e një sëmundje të
mushkrive, që quhet asbestosis,

por dhe lëndë të tjera.
 Në 30 vjetët e fundit, përpjekjet

njerëzore janë përqëndruar në
reduktimin e ndotjeve në mjediset
e jashtëme, por kohët e fundit
komuniteti shkencor po bën
përpjekje për ndërgjegjësimin, por
dhe masat në drejtim të
përmirësimit të ndotjeve të
brëndëshme.
 Në ambjentet e brëndëshme,

burimet më të mëdha të ndotjes

vinë nga
- materialet e ndërtimit, lyerjet

si bojrat e mureve, vernikët,
ngjyrosës të ndryshëm etj…
- ngrohja, ajri i kondicionuar,

mjetet e gatimit etj…
- përdorimi njerëzor i hapësirës

( frymëmarrja, mbeturinat familjare,
pirja e duhanit, orenditë sintetike
si tapetë, myku etj…)

- ndotja nga jashtë
- detergjentët, bioaromatikët,

pesticidet etj…
- gazra si radoni e monoksidi I

karbonit, plumbi etj…
 Ndërsa si përqindje të ndotjes,

mund të përmendet që, vetëm nga
ajrosja e pamjaftueshme, ndotja
rritet me 53 %, nag
 Ndotësat, në ambjentet e

mbyllura, mund të grumbullohen
në nivele shumë më të mëdha se
jashtë, ku rrymat natyrale të ajrit, i
shpërndajnë ato. Niveli i
brëndshëm i shumë ndotësave të
ajrit, është 2 deri në 5 herë më i
lartë, dhe, në disa raste, edhe 100
herë më i lartë se jashtë. Ky nivel i
ndotjes së ajrit brënda ndërtesave,
është veçanërisht i dëmshëm,
sidomos në ndërtesat e zonave
urbane, ku përqëndrohet dhe
pjesa më e madhe e popullsisë.
 Studimet kanë treguar se,

veçanërisht tek moshat e vogla,
japin efekte të shumta si :
-në rrugët e frymëmarrjes,
-irritime në mukozat dhe

lëkurë,
-efekte të dëmshme në

sistemin nervor e kardiovaskular,
-efekte në sistemin

gastrointestinal dhe riprodhues,

-infeksione e helmime të
ndryshme.
 Edhe tek ne, nga të dhënat e

studimeve të Institutit të
Shëndetit publik, kryer për
sistemin arsimor të fëmijëve nga
6-15 vjeç del se :

-Në 67 % të klasave, vlera e
lagështisë relative është mbi
vlerat standarte të OBSH (40-
60%).

-88 % e klasave janë të
mbipopulluara, kur vlera normë
është 1. 5-2 m² për çdo nxënës.
-Në 82 % të klasave paraqitet

kontaminim i lartë mikrobik dhe në
66 % të tyre kontaminim i lartë
mykologjik.
-10. 7 % e fëmijëve, në 12

muajt e fundit, kanë patur

vështirësi në frymëmarrje dhe 26
% e tyre kanë kaluar infeksione
në rrugët e frymëmarrjes.

 Këto të dhëna, duhet të bëjnë
që, jo vetëm të ndërgjegjësohemi
për dëmet e shkaktuara nga
ndotja e brendëshme, por edhe të
msojmë se si t’i mënjanojmë e t’i
luftojmë. Një shembëll i thjeshtë
është porosia për mospërdorimin
e detergjentëve në frigoriferët, ku

këshillohet pastrimi i tyre me ujë
e sodë buke. Ajrosja e shpeshtë
dhe e gjatë, përdorimi i pakët,
vetëm në raste të domosdoshme,
pastrimi i përshtatshëm etj.., janë
disa nga masat më të thjeshta e të
përshtatëshme.

A. D.

NDOTJA E BRENDESHME DHE FEMIJET TANE
 Ankohemi nga kushtet e ndotja e mjedisit. Nga

makinat, pluhurat e ndërtimit, plehrat, ndotja nga
industria etj … Por ka dhe një ndotje tjetër që, pak e

njohim dhe duke mos e njohur, bëjmë pak në drejtim të
saj. Është ndotja e brendëshme e shtëpive tona,

shkollave, ndërtesave të administratës, lokaleve etj..
ku kalojmë, sipas statistikave pjesën më të madhe të
jetës sonë, rreth 90 %. Dhe kjo ndotje, fizike, kimike

apo biologjike, është shumë më e madhe se sa
mendojmë.

e vëndlindjeve të tyre dhe
përqëndrime masive rreth qëndrave
të mëdha të banuara e bregdetare
duke krijuar zona të tëra informale
pa kurfarë sistemi planifikimi e
perspektive të qëndrueshme. Por
pushteti është përgjegjësi dhe jo
“lopë” për tu mjelur.

 Bota financon e krediton për
projekte zhvillimi të qëndrueshëm,
për uljen e varfërisë, mbrojtjen e
mjedisit, në fushën e shëndetësisë,
arsimit etj. Rreth 3 miliardë USD
është borxhi i jashtëm i Shqipërisë,
pa llogaritur 3 miliard USD borxhin
e brëndëshëm dhe mbi 2 miliard

USD grante e ndihma të tjera që
firojnë gjatë rrugës. Deri kur do
vazhdojmë me këtë gjëndje? Kemi
18 vjet ndryshime të sistemit politik,
besuam se pluralizmi dhe hapja ndaj
botës së qytetëruar do të
liberalizonte jetën e vëndit dhe do
të sillte zhvillim progresiv
institucional, social dhe ekonomik.
Në të kundërt, edhe ajo pasuri
ekzistuese kombëtare tradicionale,
natyrale, arsimore e kulturore u
degradua dhe baza ekonomike
ekzistuese u shkatërrua. Nga ana
tjetër, mungesa e transparencës së
shtetit dhe e politikave stimuluese
të prodhimit vëndas, sikurse dhe
korrupsioni me lidhjet e biznesit me
politikën i zunë frymën

konkurrencës së lirë, duke u bërë
pengesë e zhvillimit dhe faktor i
rritjes së importeve, uljes së të
ardhurave të buxhetit dhe i shtimit
të varfërisë për shumicën. Kultura,
arsimi, shëndetësia dhe mjedisi
shqiptar po degradojnë gjithmonë
e më tepër.

 Bota akoma nuk po e kupton
që fondet publike dhe ato të
zhvillimit të Shqipërisë avullojnë, që
projektet cungohen apo mbeten
vetëm nëpër syrtarët e zyrtarëve të
lartë që s’mbajnë kurrëfarë
përgjegjësie . Po njerëzit e kulturës,
artit, shkencës, arësimit dhe
historisë ç’farë mendojnë vallë ?
Shqiptari ka treguar në shekuj se
nuk i ka munguar kuraja, se di të

Problemi më i madh i
reaktorëve bërthamorë është se,
prodhojnë më tepër “karburant”,
se sa konsumojnë.
Rreth 3 % e lëndës fillestare të

rrezatuar  përdoret në mënyrë
efektive nga reaktorët,  ndërsa
pjesa tjetër duhet të kalojë
proceset e trajtimit për tu kthyer
në nitrat uranili ( 76 % ) dhe pak
oksid plutoniumi ( 1 % ),  që
duhen ricikluar.  Edhe përpjekjet,
për të rritur sasinë e
përdorueshme të lëndës,  duke
përfshirë edhe plutonin,  akoma
nuk kanë arritur në përdorim të
gjerë.

Megjithë atë eksperimentet
vazhdojnë,  si në SHBA,  ashtu
dhe në Japoni e Gjermani.

Industria bërthamore,  e ka
paraqitur me sukses portretin e
energjisë së përftuar nga atomi
dhe e reklamon si energji të
gjelbër,  sidomos duke e krahasuar
me lëndët djegëse konvencionale
fosile.

Por a është vërtet e tillë ? Në
një këndvështrim,  po.  Kjo
industri jep sasi të mëdha
energjie,  duke emetuar sasi
relativisht të pakta dioksid
karboni,  që arrin nga 2-6 % të
emetimit nga një termocentral me
karburantë fosilë.  Kjo përfshin
gjithë ciklin,  që nga nxjerrja e
uraniumit,  deri në menaxhimin e
mbetjeve.
    Këndvështrimet e tjera  janë

ndryshe,  dhe këtu nuk është

A  ËSHTË ENERGJIA BËRTHAMORE “E GJELBËR” ?
problemi për ta bërë krejtësisht të
gabuar përdorimin e saj. (Ketu nuk
merren parasysh aksidentet e
mundëshme). Edhe energjitë e
rinovueshme,  si ajo e erës apo
dallgëve,  kanë efekte anësore në
mjedis.
Por nxjerrja,  pasurimi e

përdorimi i uraniumit kanë një seri
pasojash të dëmshme në mjedis,
sidomos në krijimin e rrjedhave
dhe baseneve ujorë toksikë,
sepse për ftohjen e reaktorëve
përdoret një sasi e madhe uji,  dhe.
mbetjet radioaktive,  gjithmonë
duke përjashtuar aksidentet,
mbesin të rrezikëshme për qindra,
por dhe për mijra vjet.  Dhe
dëmtimi prej tyre dihet e njhet mirë
nga të gjithë.

organizohet dhe luftojë për
pavarësi e drejtësi shoqërore.
Intelektualët më në zë s’duhet të
mjaftohen duke anashkaluar
ngjarjet dhe faktet, ndryshe s’mund
të përfaqësojnë elitën e tyre.
Intelektuali i mirëfilltë e shpreh në
publik dhe nuk e ndrydh mendimin
e tij të pavarur duke u ballafaquar
me realitetin, me faktet dhe duke
sensibilizuar e ndërgjegjësuar
opinionin publik.

 Shëmbulli më i qartë i këtij
reagimi ishte protesta e organizuar
nga shoqëria civile kunder importit
të plehrave, e emërtuar si “Grupi i
Reagimit Qytetar”dhe ajo e
komunitetit të Vlorës për
kundërshtimin e ndërtimit të parkut

energjetik, që përveç OJF-ve
ambjentaliste gjetën mbështetjen e
plotë të komunitetit qytetar edhe të
gjithe opinionit publik shqiptar
sikurse edhe për raste të tjera
demostrimesh më individuale.

 Një shoqëri civile e organizuar
nga grupet shoqërore më në zë dhe
e pasuar me angazhimin e grupeve
te interesit dhe të intelektualëve të
tjerë të pavarur, jo vetëm që bëhet
faktor por detyron ekzekutivin e
ligjëvënësit shqiptarë, të financojnë
një institucion të Shoqërisë Civile
si partner dhe oponence reale e tij.

Ka ardhur koha të shmangim
mosbesimin dhe të shpalosim
alternativa TË SHPRESOJME POR
DHE TË LUFTOJMË !

vijon nga faqja 5
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Kur gjithë popullsia e planetit,
po e ndjen rritje e tamperaturës
në ndryshimet kliamatike, shumë
prej tyre po përshëndesin edhe
zhvillimin, në Kinë, megjithë që
në fillimet e saj, të industrisë së
energjisë diellore. Energjia e diellit
dhe teknologji të tjera, që sjellin
elektricitet nga burime të
rinovueshme si dielli dhe era,
krijojnë shpresën për një botë pa

ndotjen nga djegja e qymyrit e
karburantëve fosilë dhe nga frika
për shterimin e tyre. Por, në
shtypin botëror, që ndjek edhe
problemet e mjedisit e të ndotjes
së tij, por dhe të tjerë, si p. sh. “
W ashington Post “, theksojnë se,
analistët shprehen se, shumë prej
paneleve diellore, që zbukurojnë
Europën dhe Amerikën, i lenë
prapa, për ndotje toksike,
fshatrat e fermat kineze.
 “Washington Post”, shkruan

së fundmi, se nja uzina më e
madhe kineze në Zhongui, e cila

prodhon polisilikon, shkarkon
mbetje toksike në trojet e
fshatrave perreth, duke pridhur
të mbjellat e duke helmuar çdo
gjë të gjallë, edhe banorët.
Fabrika të tjera, që prodhojnë
polisilikon, kanë probleme të
ngjashme me të, sepse nuk kanë
instaluar paisje për kontrollin e
efektshëm të ndotjes, ose nuk i
kanë fare këto paisje.
 Ç’është polisilikoni ? Në

elektronikë, ky material përdoret
për prodhimin e qarqeve të

integruar, duke shtresuar
polisilikon me diokside të
silikonit. Me këtë material,
prodhohen dhe fotoelementët e
paneleve, të ashtuquajtur “ qeliza
fotovoltaike “ gjysëm përçuese
( solar-cell ), që “ kapin “
energjinë e diellit.
 Kina është një nga prodhuesit

më të mëdjenj botërorë paneleve
diellorë. Të dhënat e fundit të
institutit W orldwatch, tregojnë
se kapaciteti prodhues, në Kinë,
ka bërë një kërcim, nga 350 MW
( Mega W att ), në 2005, në 1000

Në SHBA, për vitin 2007, pati një
shtim në energjinë e rinivueshme,
sidomos në atë eolike. Në botë,
prodhimi i enrgjisë eolike, ka mbrritur
në 52 400 MW, nga të cilat 30 % në
SHBA, e barazvlefshme, për të
furnizuar 4. 5 milion familja

amerikane. Investime të mëdhë janë
orientuar edhe në centralet diellorë
të përqëndruar, duke realizuar dy
impiante të mëdhenj për një total 65
M W, ndërsa në sistemin fotovoltaik,
parashikohet të ndërtohen impiante
të mëdhenj, me kapacitet 2000 MW.

 Sipas Institutin W orldwatch, në
2007, SHBA kanë investuar 10
miliardë dollarë për burime të reja të
energjisë së rinovueshme, duke
arritur të tretët pas Gjermanisë e
Kinës. Pjesa më e madhe e këtyre
investimeve, kanë shkuar në
impiantet e energjisë eolike, me
politika federale dhe në rang
shtetesh : 25 shtete kanë sot
Standarte të Aksioneve për
energjinë e rinovueshme për

Në kuadrin e vënies në jetë
të politikave të reja për
mjedisin e masat ndaj ngrohjes
globale, senati amerikan, në një
konferencë për shtyp, e trajtoi
këtë temë dhe u mbështet edhe
nga disa organizata mjedisore.
Por grupimet e ambien-
talistëve, aq sa janë të
bashkuar për vendime më të
shpejta e më të forta në
drejtim të luftës kundër
ngrohjes globale, aq edhe
mbeten disi të ndara për rrugët
e zgjidhjes së problemeve drejt
një ekonomie të çliruar nga
karboni. E kjo ndarje mund të
shkaktojë pengesa në
përgatitijen e politikave të reja
gjithëpërfshirëse, apo të
pamjaftueshme.
 Shumë organizata janë për

shkurtimin drastik të
emetimeve të karbonit nga
djegja e qymyrit, nga i cili
SHBA prodhojnë 22 % të
energjisë, por dhe për uljen e
prodhimit nga nafta ( 43 % )
dhe gazi (23 %). Për këtë, ato
mbështesin teknologjinë CCS
(Carbon Capture and
sequestration – Kapja e
sekuestrimi i karbonit), që
projekton kapjen dhe
magazinimin (në koren e tokës
ose në thellësi të oqeanëve) të

Në mars, BE miratoi pjesë-
marrjen në Partneritetin e Tregut të
Metanit (MMP ), bursa më e madhe
në botë për shkëmbimin e metanit
në burime energjetike, me partnerë
nga të gjithë kontinentet.
 A. Piebalgs, komisioneri për

energjinë i BE, e quajti MMP, si
nismë e rëndësishme për luftën
kundër ngrohjes globale, që
përpiqet, me reduktimin e
emetimeve të metanit, të arrijë
qëllimin për uljen e ngrohjes me 2ºC.
 Tregu i Metanit, nisur në 2004,

është një rrjet me pjesëmarrje
shtetërore, sektorë privatë, banka
të zhvillimit, organizata joqeveritare
dhe ekspertë financiarë e teknikë,
që përpiqen të projektojnë mënyra
të reja për venien në përdorim të
metanit, si burim energjie, sepse pas
depozitimit të tij, mund të
shndrrohet në burim të pastër
energjie të rinovueshme. Burimet
kryesore të gazit janë plehrat e
kafshëve, depozitimet e mbetjeve
organike, minierat e qymyrit dhe
fushat gazmbajtëse.
 Me që, metani ka një efekt serrë

20 deri 30 herë më të lartë se dioksidi
i karbonit, shfrytëzimi i tij, do të

prodhimin e elektricitetit, katër të
tjerë kanë objektiva politike
vullnetare.

 Shumë shtete anëtarë, siç
vazhdon W orldwatch, kanë
adoptuar politika të tjera në
mbështetje të energjisë së
rinovueshme, si FEED, që favorizon
prodhimin e energjisë së
rinovueshme, qoftë nga biznesi
bujqësor që instalon turbina eolike,
ashtu edhe nga pronarët e shtëpive
që instalojnë panele fotovoltaike por,
që zhvillojnë projekte në shkallë të
gjerë dhe me garanci për futjen në
rrjetin elektrik.
 Modeli që po ndiqet, është ai i

përdorur në vendet europiane dhe
ne 22 vende të tjera në botë, që në 6
muajt e fundit është përshtatur në
shtete të ndryshme të SHBA. Vetëm
Kalifornia, në 2006, mbante e vetme
rreth 70 % të tregut fotovoltaik të
SHBA, dhe tashti është rivaale
kandidate kryesore e Gjermanisë si
lider botëror në këtë sektor, duke
patur qëllim të instalojë 3000 MW të
energjisë diellore, brenda 2017, me
një investim të parashikuar prej 3. 3
miliardë dollarë.

 Ndërkaq, pjesa më e madhe e
qyteteve kryesorë të SHBA, si San
Francisko, Nju Jork, Portlaend,
Çikago, Austin etj..., janë në garë për
tu bërë “ qytet i gjelbër “, që ka si
kusht atë që adopton dhe investon
në energjinë e rinovueshme, të ketë
objektiv shtimin e vendeve të
punës, të ulë emetimet e gazrave, të
të shtojnë sigurinë enegjetike, të
përmirësojë mjedisin dhe shëndetin
e popullsisë.

M W- në 2006 dhe 1500 MW –
në 2007, pra një rritje e
pesëfishuar. Mbështetja e madhe
nga shteti, e kompanive kineze
në këtë sektor, vlerësohet me
miliarda USD, dhe ka bërë që,
këto prodhime, në pesë vitet e
fundit të eksportohen në sasi të
mëdha, në Japoni, Europë e
SHBA.
 Teknologjia për riciklimin e

mbetjeve kimike, nga prodhimi i
qelizave diellore, egziston, por
shumë nga uzinat nuk e venë në
përdorim, duke nxjerrë nga
mënjanimi i saj, vlera shumë të
mëdha, të cilat nuk shkojnë në
kosto mjedisore. Keshtu që
prodhimet e tyre, me çmime të
ulëta, veçanërisht në vendet e
industrializuara, janë tepër të
mirëpritura, duke shtuar
ekspansionin kinez në këtë
fushë, pavarësisht dëmit që i
bëhet vendit të tyre. Kjo ka bërë
që, ndërsa industria e “ gjelbër”
kineze, po mban të pastër qiellin
në vendet e tjera, i ka bërë
vendasit të rrojnë nën ndotjen e
kësaj industrie.
 Megjithë që Kina po nxjerr

përfitime të mëdha nga
teknologjia e gjelbër, shprehja që
po përdoret shpesh nga
klimatologët është : “ kush ndot,
më vonë do të pastrojë”.

sasive të mëdha të dioksidit të
karbonit, nga përdorimi i
qymyrit në centralet elektrikë.
 Organizata të tjera, ku bën

pjesë edhe Greenpeace, nuk
janë shumë entusiastë për
rrugët teknologjike, aq më
tepër se, si p. sh. CCS, janë të
paprovuara akoma në
praktikë.
Këto organizata, janë për

investime gjithnjë e më të
mëdha në energjinë e

rinovueshme, si ajo e erës dhe
diellit, që, duke zënë më tepër
vend në sistemin e
përgjithshëm të energjisë, do
të shmangin burimet ndotëse.
Aq më tepër se, megjithëse
pothuaj se e provuar për
efektshmërinë e saj,
teknologjia CCS, nuk është e
sigurtë për kohëzgjatjen dhe
kostot ekonomike.
Ndërsa kompanitë e mëdha

të prodhimit të qymyrit, por
deri diku edhe shteti e
përkrahin këtë teknologji.
Greenpeace shpreh edhe

diçka tjetër. K. Smolski thotë
se arsyeja kryesore, është se,
teknologjia CCS do të bëjë që
industria ndotëse e qymyrit, të
vazhdojë të prodhojë, në mos
edhe të shtohet. Kjo i bie për
shtat kompanive, por kështu
krijohet një cikël i pandërprerë
“prodhim-pastrim” dhe shtim i
magazinimit, sado të sigurtë, të
karbonit, qoftë në tokë, qoftë
në ujë.
 Nga ana e tij, edhe K.

Flavin, president I
W orldwatch, është skeptic për
CCS, duke quajtur si rrugë të
sigurtë, vetëm atë të zhvillimit
të energjive të rinovueshme,
por dhe në Departamentin e
Energjisë, kanë filluar të
mendojnë ndryshe, sepse, në
janar, kanë anuluar një project
të ngjashëm, për kosto shumë
të larta financiare.  Megjithë
atë diskutimet vazhdojnë, qoftë
në institucionet shtetërore e
shkencore, qoftë në
organizatat mjedisore.

A. D.

evitojë edhe emetimin në gjendje
të lirë.
 Megjithë që, pjesëmarrja në

tregun par kapjen e metanit është
vullnetare, BE, mendon se ky
veprim është në linjën e bisedimeve
të Balit, dhe në ato që po
zhvillohen, si në Bangkok, deri në
bisedimet përfundimtare, në dhjetor
2009, për zëvëndësimin e Protokollit
të Kyotos me një marëveshje tjetër.

 Energjia e biomasës e generuar
nga druri, mbetjet organike dhe
materiale të tjera biologjike, mund
të përdoren për prodhimin e
energjisë dhe ngrohjes. Sasia e tyre
në vendet e industrializuara si
Danimarka, Gjermania, Hollanda,
Suedia dhe SHBA, sipas REN 21
llogarite të jetë, e vlerësuar në
energji, afërsisht 45 gigawat, me një
rritje vjetore prej 3-5%. Po ashtu,
edhe vende të tjera, si Kina, kanë
rezerva të mëdha, të cilat mund e
duhet të shfrytëzohen.

ENERGJIA DHE KLIMAENERGJIA DHE KLIMAENERGJIA DHE KLIMAENERGJIA DHE KLIMAENERGJIA DHE KLIMA

ANA E ZYMTË E INDUSTRISË “ SË GJELBËR “ KINEZE
Nga Jingling Liu

 Programi Kinez i Institutit
W O R L D WATCH

Industria e “ gjelbër” kineze po mban të pastër
qiellin në vendet e tjera, ndersa i ka bërë vendasit

të rrojnë nën ndotjen e kësaj industrie.

BOOM NË SHTIMIN E ENERGJISË
SË RINOVUESHME NË SHBA

 Politika favorizon prodhimin e energjisë së
rinovueshme nga biznesi bujqësor dhe nga pronarët

e shtëpive që instalojnë panele fotovoltaike

QYMYRI DHE TEKNOLOGJIA CCS

Organizatat mjedisore janë për investime gjithnjë e
më të mëdha në energjinë e rinovueshme që, duke
zënë më tepër vend në sistemin e përgjithshëm të

energjisë, do të shmangin burimet ndotëse

 EUROPA DHE METANI

Metani ka një efekt
serrë 20 deri 30 herë
më të lartë se dioksidi

i karbonit
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GRUPIMI “EKOLËVIZJA”
• Shoqata e Ruajtjes dhe Mbrojtjes së Mjedisit Natyror,

Shkodër - Fatbardh Sokoli
• Shoqata e Ruajtjes dhe Mbrojtjes së Mjedisit Natyror,

Tirane - Pranvera Bekteshi
• Shoqata Kombëtare progresi pyjor – Tirane, Liljana Shehu
• Albaforest, Tirane, Mehmet Meta
• Qendra Eden, Tirane - Merita Mansaku
• Klubi Ekologjik, Krujë - Muharrem Goci
• Shoqata e Ruajtjes dhe Mbrojtjes së Mjedisit Natyror, Berat

- Genta Decolli
• Lilium Albanicum, Librazhd- Ferit Hysa
• Masmedia dhe Mjedisi - Xhemal Mato
• Qendra për Komunikimin Elektronik, Tiranë – Ladi Balla
• Qendra Kombëtare e Lëvizjes Ambjentaliste, Tiranë - Haziz

Marku
• Klubi Ekologjik, Elbasan - Ahmet Mehmeti
• Instituti i Studimeve të Ambjentit, Tiranë - Agron Deliu
• Laguna e Kaltër, Orikum - Skënder Mejdiaj
• Klubi Ekologjik, Librazhd - Naim Disani
• Shoqata Pylli i Blertë - Buçimas, Pogradec - Ruzhdi Hymetllari
• Milieukontakt Oost Europa, Tiranë - Valbona Mazreku

• Shoqata e Përmakulturës, Tiranë - Edlira Mulla
• Klubi Ekologjik, Tiranë - Fatos Xhemalaj
• G&G Group, Tiranë - Sazan Guri
• AULEDA, Vlorë – Hasan Hallko
• Shoqata Mjedisi Ekologjik dhe Turistik Lura, Lurë -

Ismail Hysa
• Federata e gjuetarëve sportivë të Shqipërisë, Tiranë –

Themi Perri
• Qendra e konsulencës veterinare dhe sigurisë ushqimore,

Tirane – Gani Moka
• Klubi Ekologjik, Maliq – Myzafer Gjiriti
• Shoqata “Natyra për njeriun”, Durrës – Fali Ndreka
• Instituti Kombëtar për Studime dhe Kërkime të

Mjeksisë dhe Mjedisit “Fillonid Durrachieni” – Flamur
Tartari

• Shoqata “Adriatiku”, Vlorë – Petrit Dërvishi
• Shoqata “Miqtë e Thethit”, Shkodër– Dedë Nika
• Shoqata “ PASS”, Majlinda Lleshi
• Shoqata “Nënujsat” Ened Mato
•  Shoqata “Vazhdon” Gazmend Koduzi

CM YK

KY NUMUR I GAZETES "EKOLEVIZJA" SPONSORIZOHET NGA PROGRAMI I FORCIMIT TE TE ORGANIZATAVE
TE SHOQERISE CIVILE SHQIPTARE PER PERMIRESIMIN E MJEDISIT, MBESHTETUR NGA MINISTRIA E PUNEVE
TE JASHTEME TE HOLLANDES

 Rreth 570 km² të bankizës së akullit, janë
shkëputur nga masivi i Anraktidës, njofton BAS
( British Antarctic Survey ), duke theksuar, se

kjo shkëputje, ka ardhur si pasojë e ngrohjes
globale.

 Antarktida, në 50 vjetët e fundit, ka patur
një rritje të temperaturës mesatare prej 0. 5 º C
në dekadë, gjë që është vrejtur më tepër në
perëndim të gadishullit, ku ndodhej dhe masivi
Willkins, që u shkëput, me një sipërfaqe sa
gjysma e Sardenjës ose sa 7 herë sipërfaqja e
Manhatanit. Willkins, në dekadën e fundit,
kishte humbur 6 % të sipërfaqes së tij dhe në

Boeing, industria më e madhe e ndërtimit të
avionëve në SHBA, njofton testimin praktik të
një projekti për ushqimin e aeroplanëve me
energji nga bateri hidrogjeni.

 Përgjegjësi i teknologjisë së kësaj kompanie,

Xh. Treisi, në ditët e para të prillit, deklaron në
një konferencë për shtyp, se Boeing ka bërë dhe
testimin disa herë të një avioni të drejtuar, për
herë të parë në historinë moderne të aviacionit
me bateri hidrogjeni. Kjo është bërë e mundur,
pas pesë vjet pune, në qendrën e studimeve e
kërkimeve të Boeing- Europë ( BR&TE ), në
Okana të Spanjës, me partnerë edhe nga Austria,
Franca, Gjermania, Spanjai, Anglia e SHBA.

 F. Eskarti, drejtor i qendrës kërkimore,
spjegoi se testi I bërë me baterinë e hidrogjenit
në në një avion të vogël, hapi rrugën për ta bërë
këtë burim energjie, primar edhe për aparatet e
mëdhenj fluturues për pasagjerë. Kompania do

SAMITI I MJEDISIT NE BANGKOK
 Në Bangkok u mbyll sesioni i radhës në luftën

kundër ngrohjes globale. Ashtu siç edhe pritej,
përfundimet janë akoma larg vendimmarrjes për
zëvëndësimin me një marëveshje të re që do të
zëvëndësojë Protokollin e Kyotos në 2012. Deri
në fund të vitit do të zhvillohen edhe dy sesione
të tjera, dhë katër në vitin 2009, kur duhet të
merret edhe vendimi.

 Në sesionin e Qytetit të Engjejve, siç quhet
Bangkoku, përveç kalendarit për vazhdimin e
punimeve të tjera, nga përfaqësuesit e 164
vendeve, u vendos përfshirja e aviacionit e
marinës në tregun e karbonit, sepse, në
Protokollin e Kyotos ishin lënë jashtë listës së
reduktimit të emetimeve, si edhe një axhendë,
ku përfshihen problemet në të cilat do të punohet
deri në sesionin e ardhëshëm, që nga shpyllëzimet
deri te ngrohja globale.

 POLITIKA TE REJA TE OECD
 Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim

Ekonomik ( OECD ), ka prezantuar një plan për
uljen e riskut dhe impakteve negative në shoqëri,

SHKEPUTJE MASIVE TE AKULLIT
NE ANTARKIDE

vitin 2002, u shkëput prej tij masivi Larsen B,
me një sipërfaqe prej 3000 km² është shkëputur
e vazhdon të shkrijë.

 Studiuesit e BAS, mendojnë se, një rrezik të
tillë, të shkrirjes e shkëputjes nga bankiza
antarktike, kanë dhe masivet e Prince Gustav
Channel, Larsen Inlet, Larsen A, W ordie, Muller
dhe Jones, të cilat mund të pësojnë të njëjtin fat,
në dy-tre dekadat e ardhëshme. Që nga mesi I
muajit mars, megjithq afrimin e stinës dimërore
në hemisferin jugor, vetëm një rrip akulli, ndan
masive të mëdha nga deti i lirë, fakt që shton
rrezikun e shkrirjes dhe shkëputjes së tyre.

 AD

Shkurt nga bota Shkurt nga bota

 AEROPLAN ME BATERI
HIDROGJENI

të vazhdojë, shtoi ai, të studiojë burime energjie
të qëndrueshme dhe me performancë të
rëndësishme mjedisore

 Aeroplani dyvendësh me helikë Dimona,
fluturoi për 20 minuta, në lartësinë 1000 m, me

një shpejtësi 100 km në orë. Ai ka një gjatësi 6. 5
m dhe hapësirë të krahëve 16 m. Bateria, e
projektuar në Austri dhe modifikuar nga BR&TE
është një paisje elektrokimike hibride litium-jon,
që shndrron hidrogjenin në elektricitet dhe
nxehtësi. Ajo nuk emeton asnjë mbetje, perveç
ujit.

 Midis rritjes së kostos për karburantët
tradicionalë dhe vendosjes së taksave për
emetimet ndotëse edhe për aviacionin, shoqëritë
e ndërtimit dhe të shfrytëzimit të aviacionit, po
kërkojnë rrugë të reja, qoftë në përftimin e
energjisë, qoftë në uljen e emetimeve.

AD

Shkurt nga bota Shkurt nga bota
në ekonomi dhe në botë, nëpërmjet adaptimit të
politikave të reja dhe vullnetare në luftën kundër
ndryshimeve klimatike.

 OECD po punon që, sa më shumë vende
pjesëmarrëse në këtë organizatë, të integrojnë
vullnetarisht problemet e ngrohjes globale në
politikat ekonomike e të zhvillimit dhe rritjen
sa më tepër të investimeve në infrastruktura që i
shërbejnë këtij qëllimi. Qeveritë, sëbashku me
OECD, sipas këtij plani, duhet të përfshijnë në
politikat e tyre përcaktimin e impakteve
klimatike, duke bërë edhe vlerësimin financiar,
sidomos në fushat e bujqësisë dhe ngritjes së nivelit
të detrave, shkaktuar nga ngrohja globale. OECD
ngulmon edhe në krahasimin e investimeve dhe
përfitimit prej tyre, me kostot e mosveprimit
për rajone e vende të ndryshme.

KANADA
 Kanadaja, ditët e fundit ka vënë në jetë

Fondin e Punës së Gjeneratës së Ardhshme.
Qëllimi është që, të krijohet një lidhje, midis
krijimit të vendeve të punës dhe nismave të
ekonomisë globale, për shkak të ndryshimeve

klimatike. Qeveria parashikon një fond prej 1.
15 miliard dollarësh, për për të mbështetur
financiarisht, kompanitë që do të prodhojnë duke
reduktuar ndotjet, të kursejnë energji, të venë
transportin në sisteme më të efektshëm dhe
përdorin mënyra të tjera, që ndihmojnë mjedisin.

 Drejtimet që janë caktuar nga qeveria e
provincës, janë

- Kërkime në drejtim të automjeteve të
“gjelbra”.

- Karburante të pastra, industri të pastër dhe
teknologji mjedisore.

- Bioekonomi ( mbledhja e përdorimi i lëndëve
të para për prodhimin e

 karburantëve e prodhimeve të tjera të pastra)
- Investime në teknologjinë e shëndetit dhe

farmaceutikë.
- Informim dhe ndërgjegjësim i popullsisë

 KINA, DUHANI E LOJRAT OLIMPIKE
 Kina, ditët e fundit ka forcuar legjislacionin

kundër duhanit në vendet publike, në lidhje me
zhvillimin e Olimpiadës së Pekinit. Pirja e
duhanit është ndaluar në shumicën e vendeve

publike të kryeqytetit kinez, siç njofton organi
zyrtar “China Daily “, duke filluar nga 1 Maj I
ardhshëm.

 Sipas vendimit, hotelet duhet të kenë të ndara
dhomat “no smoking “ dhe baret e lokalet, duhet
të ndajnë rreptësisht mjediset ku lejohet e ku
ndalohat pirja e duhanit. Gjobat e vendosura
arrijnë deri në 5000 juan ( 800 dollarë ).

 Kina ka në popullsinë e saj një të tretën e
duhanpirësve të planetit, rreth 350 milionë të
tillë, 26 % të popullsisë së saj.

 MBAS KALIFORNISE, EDHE NJU JORKU
 Kryetari i Bashkisë, Blumberg, ka paraqitur

një ligj të ri në shërbim të luftës kundër ngrohjes
globale. Për hyrjen në pjesën qëndrore të Mollës
së Madhe, siç quhet Nju Jorku, në Manhatan,
automjetet e vegjël do të paguajnë një taksë 8
USD dhe kamionët – 21 USD. Po ashtu, është
bërë dhe një plan, për uljen 30 % të gzrave me
efektin serrë, deri në vitin 2030.

 Taksat e mbledhura, do të shkojnë, të gjitha
pa parjashtim, në investime mjedisore dhe në
luftën kundër ngrohjes globale.


